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In een huisartspraktijk werd nagegaan hoe
veel bejaarde patienten diuretica gebruik
ten, hoe lang dat al het geval was, op grond 
van welke indicatie, en op wiens advies 
(huisarts of specialist). De belangrijkste 
vraag was bij hoeveel diureticagebruikers 
een indicatie bestond voor voortzetting van 
het gebruik. De gegevens zijn voor een deel 
retrospectief verzameld uit de dossiers van 
aile 280 patienten van 65 jaar en ouder; 
aanvuUende informatie werd verkregen 
door middel van een vragenlijst en lichame
Iijk onderzoek. Bijna 20 procent van de 
bejaarde patienten gebruikte diuretica; de 
mediane gebruiksduur was twee jaar en 
drie maanden. Verhoogde bloeddruk en 
verschijnselen van decompensatio cordis 
waren de belangrijkste indicaties en in 
tweederde van de gevallen was de huisarts 
de voorschrijvende arts. Bij de helft van de 
diureticagebruikers zou de medicatie kun
nen worden gestaakt. 
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Diureticagebruik 
door 65-plussers 
huisartspraktijk 

• In een 

Wie kunnen er stoppen? 

Inleiding 

In een redactioneel commentaar in Huis
arts en Wetenschap werd onlangs weer 
eens gewezen op het belang van medica
tiebewaking. Met name bij langdurig voort
gezette medica tie zou de huisarts zich wel
licht vaker moeten afvragen of voortzetting 
wei steeds is geYndiceerd. 1 Ook het Royal 
College of General Practitioners wijst hier
op en waarschuwt met name voor herha
lingsrecepten die lOnder arts-patient con
tact worden verstrekt. 2 Vit eerder onder
lOek is bekend dat antistollingsmiddelen 
soms onnodig lang worden voorgeschre
ven3 4 en meer in het algemeen geldt dat 
veel bijwerkingen van geneesmiddelen te 
voorkomen lOuden zijn geweest door een 
accurater en terughoudender voorschrijf
gedrag. 5-11 

Het zijn vooral oudere mens en - die 
immers veelal chronische aandoeningen 
hebben - die chronisch medicijnen gebrui
ken. Juist ouderen zijn echter ook extra 
kwetsbaar voor bijwerkingen van medica
tie. Dat geldt in het bijlOnder bij diureti
ca. 12 De vraag rijst dan ook, hoe noodzake
lijk deze medicatie eigenlijk is. 

Wij hebben een explorerend onderzoek 
verricht in een huisartspraktijk met de vol
gende vraagstelling: 
1 We1k deel van de 65-plussers gebruikt 

langdurig diuretica en wat is het verband 
met hun leeftijd en geslacht? 

2 Hoe lang worden de diuretica al ge
bruikt? 

3 Wat waren de startindicaties? 
4 Wie is de voorschrijvende arts: de huis

arts of de specialist? 
5 Zijn er welomschreven indica ties voor 

voortgezet gebruik? 

Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd in de huisarts
praktijk van de eerste twee auteurs onder 
aile patient en die op 1 november 1986 65 
jaar of ouder waren. In hun dossiers werd 
allereerst nagelOcht welke patienten 'chro
nische medicatie' gebruikten, en vervol
gens welke patient en diuretic a gebruikten. 
Bij deze laatste groep werden de startda
tum, de startindicatie en de voorschrijven
de arts genoteerd. 

De volgende startindicaties werden onder
scheiden: 
- acute linksdecompensatie (intraveneus 

diuretica toegediend gekregen enlof 
ziekenhuisopname) ; 

- verschijnselen van decompensatio cordis 
(bekende tekenen, zoals dyspnee d'ef
fort, paroxysmale nachtelijke dyspnoe, 
nycturie, niet plat kunnen slapen we gens 
dyspnoe, snel vermoeid zijn, tachycar
die, CVD-verhoging, crepiteren van de 
longen, oedeem, S3-galop, hepatomega
lie, eventueel bevindingen van een tho
raxfoto); 

- goed gedocumenteerde hypertensie 
(drie keer in successie genoteerde bloed
druk van meer dan 160195 mm Hg); 

- incidenteel verhoogde bloeddruk 
(bloeddruk van meer dan 160195 
mm Hg); 

- enkeloedeem zonder een bekende of 
vermoedelijke decompensatio cordis; 

- andere indicaties; 
- geen achterhaalbare indicatie. 
Onder de 'voorschrijvende arts' verstonden 
wij in beginsel de arts die de startindicatie 
had gesteld. Hiervoor is gekozen, omdat 
huisartsen nogal eens herhalingsrecepten 
voorschrijven van medicijnen die op speci
alistisch advies worden gebruikt. In zo'n 
geval beschouwen wij dus de specialist als 
de primair verantwoordelijke arts voor het 
diureticagebruik. Aileen als de patient lan
ger dan 6 maanden geen contact met de 
specialist had gehad, of als de indicatiestel
lende arts onbekend was, werd de laatst 
voorschrijvende arts aangemerkt als 'voor
schrijvende arts'. 

Aile patienten uit de onderzoeksgroep 
werden door de huisarts thuis bezocht; 
tijdens dit bezoek werd een vragenlijst in
gevuld en yond een lOvee1 mogelijk gestan
daardiseerd lichamelijk onderzoek plaats. 
Voor de bloeddrukmeting gebruikten we 
een Yamasu YSE-320 automatische, elek
tronische bloeddrukmeter, geijkt met een 
kwikmeter. 

Indien werd voldaan aan de volgende vijf 
criteria, werd dit geYnterpreteerd als 'geen 
indicatie voor voortgezet gebruik': 
- hypertensie langer dan twee jaar behan

deld en goed gereguleerd (:::;160195 
mm Hg; ten hoogste een maal een hoge
re waarde); 
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- geen acute links-decompensatie in de 
voorgeschiedenis; 

- geen tekenen van decompensatio cordis 
in de laatste drie maanden; 

- een decompensatiescore :::53 (kader) bij 
anamnese en lichamelijk onderzoek, ten
zij aanvullende klinische informatie wees 
op decompensatio cordis; 

- geen nefrotisch syndroom, hypercalciu
rie of glaucoom. 13. 16 

Resultaten 

De praktijk telde in totaal 280 65-plussers. 
Van hen gebruikte 54 procent chronische 
medicatie, relatief meer vrouwen dan man
nen (respectievelijk 59 en 46 procent). Het 
gemiddelde gebruik, berekend over dege
nen die chronische medicatie gebruikten, 
bedroeg 3,2 medicamenten per persoon. 
Voor mannen en vrouwen was dit aantal 
ongeveer gelijk. Bij de mannen nam het 
aantal medicijngebruikers toe met de leef
tijd, bij de vrouwen was dit verband minder 
duidelijk. 

1 Door 52 patienten (19 procent) werden 
diuretica gebruikt: 20 procent van de vrou
welijke en 16 procent van de mannelijke 65-
plussers. Er bestaat een duidelijk verband 
met de leeftijd: bij de vrouwen nam het 
gebruik toe van 17 procent onder de 65-69-
jarigen tot 46 procent onder de groep van 
2:85 jaar; bij mannen waren die percenta
ges 3 en 73 procent. 
2 De mediane gebruiksduur bedroeg twee 
jaar en drie maanden; 16 procent gebruikte 
op het moment van het onderzoek korter 
dan zes maanden diuretica, 31 procent kor
ter dan een jaar en 10 procent gebruikte al 
langer dan tien jaar. 
3 De initiele indicaties waren: 
- acute linksdecompensatie (1 x ); 
- verschijnselen van decompensatio cordis 

(16x); 
- goed gedocumenteerde hypertensie 

(l1x); 
- incidentele verhoogde bloeddruk (lOx); 
- enkeloedeem (5x); 
- hypercaiciurie (Ix) en flebitis onder-

been (Ix). 
In 13 gevallen werd geen startindicatie in de 
dossiers teruggevonden. 
4 De voorschrijvende arts was in 35 geval-
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Decompensatiescore 
De decompensatiescore is, behoudens 
enige modificaties, ontleend aan Gheor
ghiade and 8e/ler.17 Zij werd als voigt 
berekend: 
- paroxysmale nachtelijke dyspnoe (laat

ste drie maanden): 3 punten; 
- dyspnee d'effort (laatste drie maan-

den): 2 punten; 
- CVD-verhoging (>R-4): 2 punten; 
- tachycardie (>100/min): 1 punt; 
- hepatojugulaire reflux: 1 punt; 
- basaal crepiteren: 1 punt; 
- S3-galop: 1 punt; 
- pitting oedeem, tweezijdig: 1 punt; 
- hepatomegalie: 1 punt. 
De toegekende decompensatiescore kan 
dus varieren van 0 tot 13 punten. 

len de huisarts en in 16 gevallen de specia
list. In een geval kon niet worden vastge
steld wie de voorschrijvende arts was. 
S Elf patienten waren ten tijde van het 
onderzoek overleden aan de volgende 
doodsoorzaken: CVA (3x), decompensa
tio cordis (2x), acute dood (2x), gerup
teerd aneurysma van de aorta abdominalis 
(Ix), pneumonie (Ix), gemetastaseerd 
carcinoom (Ix) en onbekend (Ix). 

In de helft van de resterende gevallen (21 
van de 41) was er een indicatie voor voort
gezet gebruik: hypertensie (14x), decom
pensatio cordis (6x) en hypercaiciurie 
(1 x). Bij 20 patienten was er volgens onze 
criteria geen indica tie voor voortgezet ge
bruik. 

Beschouwing 

De meeste gegevens voor dit onderzoek 
zijn verzameld door retrospectief dos
sieronderzoek, met aile beperkingen van
dien. Met name is enige mate van onderre
gistratie aannemelijk, omdat aileen de in 
het medisch dossier geregistreerde medica
tie is meegeteld; wij achten deze onderregi
stratie echter gering. Door gebruik te ma
ken van een protocol voor de retrospec
tieve gegevensverzameling en van een stan
daardformulier voor de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek, hebben wij boven
dien gepoogd de objectiviteit en de contro
leerbaarheid van onze data zo groot moge
lijk te maken. 

Dat een kleine 20 procent van de bejaarde 
patienten langdurig diuretica gebruikte, en 
dat het gebruik toenam met de leeftijd, 
strookt met de uitkomsten van eerder on
derzoek. 19-25 Ook het tot ale medicijnge
bruik door ouderen in de onderzoeksprak
tijk loopt niet uit de pas met de landelijke 
cijfers hierover. 25 

De startindicaties bleken lang niet altijd 
overtuigend geregistreerd; in 25 procent 
van de gevallen was die indica tie zelfs niet 
te achterhalen in het dossier, terwijl navra
gen bij de patient meestal weinig houvast 
gaf. Ten aanzien van 'enkeloedeem' en 
'flebitis onderbeen' kan men zich afvragen 
of dit correcte indicaties zijn, en of langdu
rig diureticagebruik op deze gronden ge
rechtvaardigd is .. Conc1uderend moe ten wij 
stellen dat de startindicatie in de meerder
heid van de gevallen met enige argwaan 
mag worden bekeken. Dit onderstreept de 
wenselijkheid van een kritische houding bij 
het uitschrijven van een herhalingsrecept. 

In dit onderzoek gebruikte slechts 16 pro
cent van de gebruikers minder dan 6 maan
den diuretica en in veel gevallen zal het 
voorschrijven van diuretica leiden tot chro
nisch gebruik. 

De hamvraag is hoelang diureticage
bruik het beste kan worden voortgezet. 
Soms zou intermitterend gebruik wellicht 
te verkiezen zijn boven chronisch gebruik. 
Een in het veri eden bestaande indica tie is 
niet automatisch hetzelfde als een levens
lange indicatie. Zeker bij ouderen kan de 
indica tie voor diureticagebruik vaak gelei
delijk verdwijnen of zelfs veranderen in een 
contra-indicatie. 

Omdat veelal de huisarts verantwoorde
lijk is voor het chronisch diureticagebruik, 
ligt in eerste instantie bij hem de taak 
onnodig lang gebruik te voorkomen. Angst 
voor decompensatio cordis na het staken 
van diuretica kan de reden zijn om te 
beslissen tot langdurige voortzetting van de 
medicatie. Toch zal steeds een afweging 
moe ten worden gemaakt, waarbij ook de 
nadelen worden betrokken. 

Er zijn twee gerandomiseerde, placebo
gecontroleerde studies naar de effecten van 
het staken van diuretica bij patienten in 
verpleeghuizen. 13 14 Vit de resultaten van 
deze studies blijkt dat de meerderheid van 

327 

- geen acute links-decompensatie in de 
voorgeschiedenis; 

- geen tekenen van decompensatio cordis 
in de laatste drie maanden; 

- een decompensatiescore :::53 (kader) bij 
anamnese en lichamelijk onderzoek, ten
zij aanvullende klinische informatie wees 
op decompensatio cordis; 

- geen nefrotisch syndroom, hypercalciu
rie of glaucoom. 13. 16 

Resultaten 

De praktijk telde in totaal 280 65-plussers. 
Van hen gebruikte 54 procent chronische 
medicatie, relatief meer vrouwen dan man
nen (respectievelijk 59 en 46 procent). Het 
gemiddelde gebruik, berekend over dege
nen die chronische medicatie gebruikten, 
bedroeg 3,2 medicamenten per persoon. 
Voor mannen en vrouwen was dit aantal 
ongeveer gelijk. Bij de mannen nam het 
aantal medicijngebruikers toe met de leef
tijd, bij de vrouwen was dit verband minder 
duidelijk. 

1 Door 52 patienten (19 procent) werden 
diuretica gebruikt: 20 procent van de vrou
welijke en 16 procent van de mannelijke 65-
plussers. Er bestaat een duidelijk verband 
met de leeftijd: bij de vrouwen nam het 
gebruik toe van 17 procent onder de 65-69-
jarigen tot 46 procent onder de groep van 
2:85 jaar; bij mannen waren die percenta
ges 3 en 73 procent. 
2 De mediane gebruiksduur bedroeg twee 
jaar en drie maanden; 16 procent gebruikte 
op het moment van het onderzoek korter 
dan zes maanden diuretica, 31 procent kor
ter dan een jaar en 10 procent gebruikte al 
langer dan tien jaar. 
3 De initiele indicaties waren: 
- acute linksdecompensatie (1 x ); 
- verschijnselen van decompensatio cordis 

(16x); 
- goed gedocumenteerde hypertensie 

(l1x); 
- incidentele verhoogde bloeddruk (lOx); 
- enkeloedeem (5x); 
- hypercaiciurie (Ix) en flebitis onder-

been (Ix). 
In 13 gevallen werd geen startindicatie in de 
dossiers teruggevonden. 
4 De voorschrijvende arts was in 35 geval-

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(9) 

Decompensatiescore 
De decompensatiescore is, behoudens 
enige modificaties, ontleend aan Gheor
ghiade and 8e/ler.17 Zij werd als voigt 
berekend: 
- paroxysmale nachtelijke dyspnoe (laat

ste drie maanden): 3 punten; 
- dyspnee d'effort (laatste drie maan-

den): 2 punten; 
- CVD-verhoging (>R-4): 2 punten; 
- tachycardie (>100/min): 1 punt; 
- hepatojugulaire reflux: 1 punt; 
- basaal crepiteren: 1 punt; 
- S3-galop: 1 punt; 
- pitting oedeem, tweezijdig: 1 punt; 
- hepatomegalie: 1 punt. 
De toegekende decompensatiescore kan 
dus varieren van 0 tot 13 punten. 

len de huisarts en in 16 gevallen de specia
list. In een geval kon niet worden vastge
steld wie de voorschrijvende arts was. 
S Elf patienten waren ten tijde van het 
onderzoek overleden aan de volgende 
doodsoorzaken: CVA (3x), decompensa
tio cordis (2x), acute dood (2x), gerup
teerd aneurysma van de aorta abdominalis 
(Ix), pneumonie (Ix), gemetastaseerd 
carcinoom (Ix) en onbekend (Ix). 

In de helft van de resterende gevallen (21 
van de 41) was er een indicatie voor voort
gezet gebruik: hypertensie (14x), decom
pensatio cordis (6x) en hypercaiciurie 
(1 x). Bij 20 patienten was er volgens onze 
criteria geen indica tie voor voortgezet ge
bruik. 

Beschouwing 

De meeste gegevens voor dit onderzoek 
zijn verzameld door retrospectief dos
sieronderzoek, met aile beperkingen van
dien. Met name is enige mate van onderre
gistratie aannemelijk, omdat aileen de in 
het medisch dossier geregistreerde medica
tie is meegeteld; wij achten deze onderregi
stratie echter gering. Door gebruik te ma
ken van een protocol voor de retrospec
tieve gegevensverzameling en van een stan
daardformulier voor de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek, hebben wij boven
dien gepoogd de objectiviteit en de contro
leerbaarheid van onze data zo groot moge
lijk te maken. 

Dat een kleine 20 procent van de bejaarde 
patienten langdurig diuretica gebruikte, en 
dat het gebruik toenam met de leeftijd, 
strookt met de uitkomsten van eerder on
derzoek. 19-25 Ook het tot ale medicijnge
bruik door ouderen in de onderzoeksprak
tijk loopt niet uit de pas met de landelijke 
cijfers hierover. 25 

De startindicaties bleken lang niet altijd 
overtuigend geregistreerd; in 25 procent 
van de gevallen was die indica tie zelfs niet 
te achterhalen in het dossier, terwijl navra
gen bij de patient meestal weinig houvast 
gaf. Ten aanzien van 'enkeloedeem' en 
'flebitis onderbeen' kan men zich afvragen 
of dit correcte indicaties zijn, en of langdu
rig diureticagebruik op deze gronden ge
rechtvaardigd is .. Conc1uderend moe ten wij 
stellen dat de startindicatie in de meerder
heid van de gevallen met enige argwaan 
mag worden bekeken. Dit onderstreept de 
wenselijkheid van een kritische houding bij 
het uitschrijven van een herhalingsrecept. 

In dit onderzoek gebruikte slechts 16 pro
cent van de gebruikers minder dan 6 maan
den diuretica en in veel gevallen zal het 
voorschrijven van diuretica leiden tot chro
nisch gebruik. 

De hamvraag is hoelang diureticage
bruik het beste kan worden voortgezet. 
Soms zou intermitterend gebruik wellicht 
te verkiezen zijn boven chronisch gebruik. 
Een in het veri eden bestaande indica tie is 
niet automatisch hetzelfde als een levens
lange indicatie. Zeker bij ouderen kan de 
indica tie voor diureticagebruik vaak gelei
delijk verdwijnen of zelfs veranderen in een 
contra-indicatie. 

Omdat veelal de huisarts verantwoorde
lijk is voor het chronisch diureticagebruik, 
ligt in eerste instantie bij hem de taak 
onnodig lang gebruik te voorkomen. Angst 
voor decompensatio cordis na het staken 
van diuretica kan de reden zijn om te 
beslissen tot langdurige voortzetting van de 
medicatie. Toch zal steeds een afweging 
moe ten worden gemaakt, waarbij ook de 
nadelen worden betrokken. 

Er zijn twee gerandomiseerde, placebo
gecontroleerde studies naar de effecten van 
het staken van diuretica bij patienten in 
verpleeghuizen. 13 14 Vit de resultaten van 
deze studies blijkt dat de meerderheid van 
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de diureticagebruikers geen duidelijke in
dicatie had, en dat het staken in de meeste 
gevallen probleemloos lukte. Decompen
satio cordis kwam in de ene stu die wat 
vaker voor in de placebo-groep, en in de 
andere studie juist in de groep waarin het 
diureticagebruik werd voortgezet. Hyper
tensie ontstond in beide studies wat vaker 
na staken van de diuretica. 

De resultaten van twee kleine, niet-ge
controleerde stop-studies (patientenseries) 
wijzen eerder in de richting van een wat 
grotere kans op decompensatio cordis. 1S 16 

In ieder geval mag het staken van diuretica 
uitsluitend plaatsvinden onder nauwkeuri
ge medische controle, waarbij in het bijzon
der aandacht moet worden besteed aan 
verschijnselen van decompensatio cordis. 

Vit ons onderzoek blijkt weer eens dat 
langdurig diureticagebruik niet altijd vol
doende kritisch wordt geevalueerd. Het 
bepalen van de indicatie voor voortgezet 
gebruik is niet eenvoudig, en duidelijke 
criteria op grond waarvan de huisarts kan 
besluiten de medicatie te stoppen, ontbre
ken vooralsnog. Of de door ons gehanteer
de criteria juist zijn en in de praktijk vol
doen, kan aIleen blijken uit een interventie
onderzoek in de huisartspraktijk. Wij zijn 
momenteel bezig met een dergelijk onder
zoek en wij hopen hierover in de nabije 
toekomst uitspraken te kunnen doen. 
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